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  چكيده
تر چگونگي  بلكه در نگاهي كالن ،پردازد به بررسي زبان ميتنها  شناختي نهة استعار

هـاي   و بازتاب ،سازي در ذهن كاركردهاي ذهن بشر در درك مفاهيم، فرايند مفهوم
در تـوان   مـي ابـزاري مناسـب    چـون  هماين نظريه از . كند در زبان بررسي ميرا آن 

تـر از    ي عميـق را در رسيدن بـه شـناخت   گر پژوهشرد و كهاي ادبي استفاده  بررسي
هايي  هاي عاميانه بخش ادبيات شفاهي و ترانه. ها ياري رساند متون و آفرينندگان آن

و شـده  توجـه   تـر  كـم ها  بداناست؛ در حالي كه  از ادبيات و فرهنگ اين سرزمين
 هاي به بررسي استعاره طالعهدر اين م .انجام نشده است يجدها پژوهشي  دربارة آن

ـ   در دوبيتي ،از مفاهيم بنيادي زندگي بشر يكيمنزلة  به ،»عشق« ة منطقـ ة هـاي عاميان
و » عشق«اين بررسي چگونگي برداشت و درك عامه از مفهوم . پردازيم خراسان مي

را ايـن مفـاهيم   عامـه  كنـد كـه    دهد و مشخص مـي  خوبي نشان مي را به» معشوق«
هـا و   استعاره تبيين و تحليل اين. كنند هاي مفهومي دريافت مي براساس كدام حوزه

هـا   و ايدئولوژي سـرايندگان را در نـوع اسـتعاره    ،فرهنگ، اقليم تأثيرها  مصاديق آن
مراتب استعاري و نظام حاكم بـر   نتايج اين بررسي سلسله ،چنين هم. كند آشكار مي
  .كند ها را مشخص مي اين استعاره
  .شناختينظرية استعارة ، معشوق ،دوبيتي عاميانه، عشق :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
كنـون بـه ايـن بخـش از     تـا   و هاي ادبيات اين سرزمين است ادبيات شفاهي يكي از بخش

هـاي   ديگر بخـش در مقايسه با اشعار عاميانه به  ،در اين ميان. ه استشدتوجه  تر كمادبيات 
كـه   با اين. است  شدهاندكي ها توجه  المثل ضربو ها،  ها، متل چون افسانه ادبي همة اين حوز

 ،هايي از اين اشعار به چـاپ رسـيده   ه و مجموعهشد  بسيار تالشگردآوري اين اشعار  براي
  .انجام شده استي دجپژوهش تر  كم ها اين ترانه بارةدر

ادبـي،   هاي و عميق دارند، از ديدگاه ،كه زباني ساده اما مضاميني لطيف، زيبا ،ها اين ترانه
در حكـم  اند، زيـرا   تحليل و بررسيدرخور ...  و ،ختيشنا شناختي، نشانه شناختي، مردم روان

كه تاريخ و فرهنگ و باورهايشان اي  طبقة عامه ؛اند عامهة شناخت طبقبراي اسنادي مكتوب 
  .در تواريخ و ادب رسمي ثبت نشده است

هــاي  پــژوهشة هــا در حــوز گــذارترين نظريــهتأثيرشــناختي يكــي از ة اســتعارة نظريــ
پـردازد،   هـا مـي   به چگونگي درك بشـر از پديـده  اين نظريه جا كه  از آن .شناختي است زبان

 زيرا ،هاست در اين دوبيتي» عشق«هاي عاشقانه و مفهوم  بررسي دوبيتيبراي ابزاري مناسب 
ما در شناخت نظـام حـاكم بـر ذهـن     به تواند  رفتن از زبان و واكاوي تفكر عامه مي با فراتر

  .رساندهاي موجود در زبانشان ياري  ارهها و ساختارهاي پنهان در پس استع آن
ترين عواطف بشري است و هر كس، از عارف و عامي و باسـواد و   يكي از مهم» عشق«
اگرچه سرشت اين حس در نوع بشر . كند ش تجربه ميا اي آن را در زندگي گونه سواد، به بي
ْ هـا و نيـز افـراد    فرهنـگ ميـان  ها در  بيان آنة ها و شيو ترديد نوع دريافت بي ،سان است يك

  .است گوناگون
ادبيـات غنـايي و بـالطبع     كه اساسـاً  ،»معشوق«و نيز » عشق«هاي  استعاره طالعهدر اين م

در ايـن  . شده اسـت چرخد، بررسي  مي آن و توصيفاتآن هاي عاشقانه حول محور  دوبيتي
  :ها پاسخ دهيم ايم به اين پرسش پژوهش كوشيده

  ند؟ا هاي عاميانه كدام در دوبيتي» عشوقم«و » عشق«هاي رايج  استعارهـ 
هـاي مفهـومي صـورت     ها براساس كدام حوزه درك و شناخت اين مفاهيم در دوبيتيـ 

  گرفته است؟
  و چرا؟ تر كميك  كدامو دارند  يتر بيش هايِ استعاره هاي مفهومي كدام حوزهـ 
شـوند   منسـجم مـي  منـد و   ها نظـام  ها به ياري آن هايي كه اين استعاره استعاره كالنـ 
  ند؟ا كدام
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ـ   دوبيتي از ميان دوبيتـي  150در اين پژوهش  خراسـان گـزينش و سـپس    ة هـاي عاميان
 ،شـناختي ة اسـتعار ة با توجه به نظري ،ها و نظام حاكم بر آن» معشوق«و » عشق«هاي  استعاره
  .ه استشدبررسي 

  
 پيشينة تحقيق. 2

به گردآوري اين اشعار محدود شـده  خراسان ة هاي عاميان ها در باب دوبيتي اغلب پژوهش
كلـه  از محمدمهـدي ناصـح،    دلبـر  شعرتوان به سه كتاب  ها مي اين بررسية از جمل. است
ليف ابراهيم شكورزاده اشاره أت هاي روستايي خراسان ترانهو  ،دوست از محسن ميهن فرياد
قربـاني جويبـاري   ها، كلثوم  افزون بر اين. حاضرندمنابع اصلي پژوهش يادشده ؛ منابع كرد

به بررسي انـواع   )73- 58: 1391(» هاي روستايي خراسان بررسي طنز در دوبيتي«ة در مقال
جوقي در  خراسان پرداخته و جواد بلندي قلعهة هاي عاميان هاي طنزپردازي در دوبيتي شيوه
هاي تربـت حيدريـه و    هاي دوبيتي مايه توصيف و تحليل صورت و درون«نام اش با  رساله
ايـن دو منطقـه را بررسـي    ة هاي عاميان ها و مضامين دوبيتي انواع صورت) 1390(» بيرجند

و » معشـوق «و » عشـق «بررسـي مفهـوم   دربـارة  صورت خـاص   بهكنون  اما تا .ده استكر
انجام  ، پژوهشي»شناختية استعار«ة از منظر نظري ،هاي عاميانه ها در دوبيتي هاي آن استعاره

كـه ديـدگاه مـردم    اسـت  از اين جهت شايان اهميت  ،ويژه ، بهحاضر پژوهش. نشده است
نـوع  در و باورهـاي عـوام را    ،ات اقلـيم، فرهنـگ  تأثيرخراسان به اين مفاهيم و نيز ة منطق

  .كند ها مشخص مي استعاره
هـايي   پـژوهش در متون ادب رسمي » عشق«مفهومي ة استعارة شايان ذكر است در زمين

ة استعارة نگرش احمد غزالي به عشق بر بنياد نظري«ة در مقالزهره هاشمي . انجام شده است
احمـد   العشـاق   سـوانح هـاي اسـتعاري در    به بررسي شبكه) 71- 49: الف 1392(» شناختي

نـام  اش با  گفتني است وي در رساله. عشق پرداخته است دربارةغزالي و تحليل ديدگاه وي 
عشـق را در  ة نيز اسـتعار ) ب 1392( »هاي استعاري عشق در پنج متن عرفاني بررسي نظام«

حميدالـدين نـاگوري،    لـوايح القضات همـداني،   عين تمهيداتاحمد غزالي،  العشاق  سوانح
ها،  افزون بر اين. استكرده فخرالدين عراقي بررسي  لمعاتو  ،بقلي  روزبهان عبهرالعاشقين

هاي شناختي عشق  استعارهتحليل «ة و محمدجواد مهدوي در مقال ،مريم آياد، مهدي زرقاني
هـاي عشـق در غزليـات     بندي اسـتعاره  به تحليل و دسته) 30- 1: 1392(» در غزليات سنايي
مفهومي عشـق در غزليـات   ة استعار«نام اش با  نامه آياد در پايان ،چنين هم. اند سنايي پرداخته
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و موالنا و سپس  ،را در غزليات سنايي، عطار  همين استعاره) 1393(» و موالنا ،سنايي، عطار
  .است  دهكرپذيري عطار و موالنا از سنايي بررسي تأثيرچگونگي 

  
 هاي عاميانه دوبيتي. 3

ي يهـا  شوند و براساس مضمون و قالب به گونـه  ناميده مي» ترانه«اشعار عاميانه  ،طور كلي به
بخـش  هـا اهميـت و جايگـاهي ويـژه دارنـد و       در ميان اين اشعار دوبيتي 1.شوند تقسيم مي

: شـوند  ه تقسـيم مـي  سنتي به سه گونبه شيوة  ها ترانهاي كه  گونه به ؛ندستها ه بزرگي از ترانه
  .)51 :1383 سمناني،و پناهي ( ها و ديگر قالب ،رباعي ،دوبيتي

. رواج داشـته اسـت  بسـيار  عامـه  ة بنا بر شواهد، قالب دوبيتي از ديرباز در ميان طبق
 اشتياق بسيار مردم به شنيدن دوبيتي اشاره كرده اسـت شمس قيس رازي بارها به عالقه و 

 ها شايد بدين علت است كـه مـردم عـامي و غالبـاً     اين اقبال به دوبيتي .)108- 107: 1335(
تـر   نشـين  تـر و دل  داشتن وزني ساده دليل بهبودن اين گونه شعر و نيز   دليل كوتاه بهسواد  بي
بـا ايـن    ،)مفعول مفاعيل مفـاعيلن فـاع  (در قياس با وزن رباعي  ،)مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل(

  .اند سپرده تر آن را به ذهن مي كرده و آسان تر ارتباط برقرار مي قالب راحت
  

 بنيان نظري و مفاهيم كليدي .4

كـه   آنپـس از   .شناسـي اسـت   ترين رويكردها در زبان يكي از مهم» شناختية استعارة نظري«
ايـن نظريـه را    1980در ) Mark Jonson(و مارك جانسون ) George Lakoff(جرج ليكاف 

شناسـي    هاي زبان پژوهشة بسياري در حوز تأثيرو  شدشدت استقبال  بهمطرح كردند، از آن 
سـاختار ذهـن بشـر را     ،درحقيقت ،»شناختية نظريه استعار«ليكاف و جانسون در . گذاشت
بـه  . گيـرد  استعاره شكل مية ها بر پاي از پديدهدند كه دريافت آدمي نموو بيان كردند تحليل 

كـه  شر ميان دو قلمرو مفهـومي  ب نا كهبدين مع ؛باور اين دو، تفكر ما بالذات استعاري است
كنـد و   ارتبـاط برقـرار مـي    ها آنهاي متناظر و سازگار  و بخشتر است  يكي انتزاعي معموالً
درك  مفهـومي ديگـر   ريـق آن قلمـروِ  تـر را از ط  قلمرو مفهومي انتزاعـي مفهوم  ترتيب بدين
هاي ادبي كـه ابـزار ذهـن بـراي درك      استعاره نه ابزاري براي آفرينش ،ترتيب بدين .كند مي

  .)Lakoff and Johnson, 2003: 3-5(مفاهيم است 
سنتي ما با ة در حالي كه در استعار. سنتي تفاوت دارداستعارة هاي اين استعاره با  پايه
  » قلمـرو مبـدأ  «مفهـومي بـا   ة لـه سـر و كـار داريـم، در اسـتعار      منـه و مسـتعار   مستعارٌٍٍ
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)source domain( ،»  قلمـرو مقصـد «)target domain(،  هـا  »تنـاظر «هـا يـا    »نگاشـت «و
)mapping (آن قلمرو مفهومي است كـه اسـتعاره از آن گرفتـه    » قلمرو مبدأ«. يميرو هروب

ة رابط .كار رفته است بهكه استعاره براي آن است قلمروي معنايي » قلمرو مقصد« شده و
 شـود  مـي   ناميده» نگاشت«اي از تناظرهاست،  صورت مجموعه بهكه  ،ميان اين دو قلمرو

)Lakoff, 1998: 206-207(.  
 از يـك  فقـط  و  اسـتعاري لزومـاً   گفتني است چنين نيست كه در يك جمله يا عبـارت

زمان دو يا چند نگاشت استفاده  بلكه ممكن است در يك جمله هم ،استفاده شود» نگاشت«
دو نگاشت به زمان  طور هم به» ندا هاي آتي كه در راه در هفته«ة در جمل ،نمونهاز باب . شود

زمـان  ة عد و نيز اسـتعار مكاني ايستا و داراي بة مثاب بهزمان ة و از دو استعاراست  شدهتوجه 
  .)ibid: 219( استفاده شده است در حال حركت شيءة مثاب به

، )structural metaphor(» سـاختاري «هـاي   شناختي بـه انـواعي چـون اسـتعاره    ة استعار
تقسـيم  ) ontological metaphor(» شـناختي  هسـتي «و ، )orientational metaphor(» جهتي«

سـروكار  » شـناختي  هستي«و » ساختاري«ة جا كه در اين پژوهش با دو استعار از آن. شود مي
 .پردازيم به توضيح اين دو گونه مي ،داريم

يك مفهوم از طريق ساختار و اصطالحات مربوط بـه يـك   » ساختاري«ة استعاردر 
كـه در آن مفهـوم   » بحـث كـردن جنـگ   «ة شود، مانند اسـتعار  قلمرو ديگر شناخته مي

   شــود مفهــومي جنــگ درك مــيحــوزة و اســتدالل كــردن براســاس نظــام و   بحــث
)Lakoff and Johnson, 2003: 4-10.(  

ة دربـار  هـا  آنشـود كـه بـه يـاري      هايي گفته مي به استعاره »شناختي هستي«هاي  استعاره
هـا مفـاهيم انتزاعـي بـه      در اين گونه اسـتعاره . انديشيم تجارب و مفاهيم مبهم يا انتزاعي مي

در جمـالت   ،مثالً .شوند يا شخص در نظر گرفته و درك مي ،صورت يك شيء، يك ظرف
ـ    «و » ش را از دست داده استا او زيبايي« زيبـايي و  » رو شـديم  هبـا مشـكالت بسـياري روب

  .)ibid: 25-26(اند  صورت شيء تصور شده بهمشكالت 
 ،بنيـاد  هـاي مـاده يـا شـيء     استعاره :شود ه تقسيم ميبه سه دست» شناختي هستي«ة استعار

تـوان   بنياد مي هاي شيء براي استعاره ،نمونهاز باب  .):ibid 34-26(داربنياد  و جان ،بنياد ظرف
شـد در   تـرس را مـي  «ة بنياد بـه جملـ   ، براي ظرف»سوخت از حسادت داشت مي«ة به جمل

در  .اشـاره كـرد  » كشـد  اين عشق دارد مرا مي«ة داربنياد به جمل و براي جان ،»چشمانش ديد
 ظرف يك حـس  چون همچشم   ، در دومي)ماده( صورت آتش بهحسرت استعاره نخستين 

  .است در نظر گرفته شده دار جانشكل موجودي  بهو در سومي عشق  ،)ترس(
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ة كاربردشان به دو دسـت ة ها با توجه به حوز شناختي استعارهة ها، در نظري افزون بر اين
هـاي   اسـتعاره . شـوند  تقسـيم مـي  ) novel(» نـو «و ) conventional(» قراردادي يا متعارف«
 »متعارف«هاي  بسط و گسترش استعاره باند و هنرمندان و اديبان ا دم رايجنزد مر» متعارف«

تـر كـردن    بيان ديگـر، شـاعران بـا بسـط دادن و پيچيـده      به. آفرينند ميرا » نو«هاي  استعاره
از حالت معمول به ياري ابزارهاي مختلف بـه   ها آنو خارج كردن » متعارف«هاي  استعاره

  ).Lakoff and Turner, 1989: 55-67( پردازند مي» نو«هاي  خلق استعاره
دلـم  «را در نظر بگيريم، عبـاراتي چـون   » آتش است ْغم«ة نمونه، اگر استعار از باب

هـاي كـاربرد    از نمونـه » دلـم بـرايش كبـاب اسـت    «، يا »جگرم آتش گرفت«، »سوزد مي
كـار   بـه  اما هنگامي كه شاعري مانند سعدي عبارتي .متعارف اين استعاره در زبان هستند

ة با تمركز بر جزئي از حوز ،درحقيقت ،»به دود دل خود خلق را سوزاندن«مانند  برد مي
دود « جديـد  ، عبارت اسـتعاريِ است هشدتوجه بدان  تر كمكه  ،مفهومي آتش مانند دود

و » زمين است ْدل«مانند » عارفمت«ة زمان از چند استعار همة سازد يا با استفاد را مي» دل
 كنـد  را خلق مـي » نپاشند در هيچ دل تخم كين« عبارت نو و ادبيِ» ظرف كينه است ْدل«
  .)117، 112، 111، 108: 1392قادري،  ←(
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بشـر   .انـد  عواطف نيز مانند ديگر مفاهيم به ياري استعاره براي بشر قابل درك احساسات و
تـر   هاي مفهومي ملموس و حوزه ها آناين مفاهيم انتزاعي را از طريق ايجاد تناظرهايي ميان 

  .كند درك مي
هاي فرهنگـي و   آشكار است كه اختالف ،مفهومي فراگير و انساني است» عشق«اگرچه 

 آن اطـراف هـاي   هـاي هـر شـخص از هسـتي و پديـده      تجارب و دانش و آگاهيو  اقليمي
 ،هاي اسـتعاري متفـاوت و   گيري پايه ها موجب شكل اين تفاوت ؛كند هايي ايجاد مي تفاوت
  .شود هايي متفاوت مي استعاره ساخت ،درنتيجه

ويـژه   هاي شناختي بـه  استعارهة هاي بسياري در زمين كه پژوهش ،)Kӧvecses( كووچش
ارچوب هتفاوت در چ، به مواردي چون است انجام داده ها آنهاي  مفاهيم عاطفي و استعاره

هـا يـا    بر جنبهگوناگون هاي  تمركز افراد يا گروه ،بيان ديگر به ،و مقصد يامبدأ ة هر دو حوز
هـاي تجربـي    و مقصد، تمركز ملل يا افراد مختلف بر پايهمبدأ ة اجزاي متفاوت هر دو حوز

 اره كرده اسـت ها اش داليل اين تفاوتمنزلة  بهمتفاوت و نيز تغيير اين تمركز در طول تاريخ 
)Kӧvecses, 2008: 392-395(.  
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در است، زيرا هاي متعارف در زبان روزمره  همان استعاره هاي اشعار عاميانه غالباً استعاره
آفرينش ادبي و خلق معاني و تصـاوير جديـد بـه آن معنـي كـه در       اين گونه اشعار معموالً
جوي راهي براي و بلكه شاعر در جست ،شود مورد نظر شاعر نيست ادبيات رسمي ديده مي

و  ،فكـر  طبقـه، هـم   بيان عواطف شخصي يا ابراز احساس به معشوقي است كـه او نيـز هـم   
در ايـن  . كنـد  نمـي تـالش  اش  انديشه  ارتقاي زبان و برايپس چندان  .ي خود اوستأر هم

  .شمار است و اديبانه بسيار اندك و انگشت» نو«هاي  اشعار تعداد استعاره
هاي  ترتيب ميزان رواج در دوبيتي به» معشوق«و » عشق«هاي رايج  دول زير استعارهدر ج

  .ها مشخص شده است و نيز نوع استعاره ،ها آنو مقصد  مبدأعاميانه، قلمروهاي 
  

  خراسانة هاي عاميان در ترانه» معشوق«و » عشق«هاي  استعاره. 6
  نوع استعاره  قلمرو استعاره قلمرو استعاره  رديف
  ------   مقصد  معشوق  مقصد  عشق  -- 
  ظرفـ  شناختي هستي  مبدأ  )ميوهو درخت، گل، (گياه   مبدأ  باغ  1
  ماده ـ شناختي هستي  مبدأ  سحرة سپيدو ماه، آفتاب،   مبدأ  نور  2

  مبدأ  ميل به خوردن  3
قند، نبات(شيرينةخوراكي يا ميو

  ...)و  ،دارچيني، ليمو، انگور
  ساختاري  مبدأ

  مبدأ  جنگ  4
 حريف

ابزار : اجزاي چهره يا متعلقات معشوق
  )تيرو كمند، كمان، ( و ادوات جنگ

  ساختاري  مبدأ

  ماده ـ شناختي هستي  مبدأ  )شيرين(آب  ـ افروز آتش  مبدأ  آتش  5
  ساختاري  مبدأ  درمان  مبدأ  بيماري  6
  ساختاري  مبدأ  صياد ـ صيد  مبدأ  شكار  7
  مادهـ  شناختي هستي  مبدأ  مال ـ گنج  مبدأ  ثروت  8

يك كل متشكل  9
  از دو بخش

  ساختاري  مبدأ  مكمل  مبدأ

  ساختاري  مبدأ  اسارتگر ـ اسير  مبدأ  اسارت  10
  ساختاري  مبدأ  سارق  مبدأ  سرقت  11
  ماده ـ شناختي هستي  مبدأ  پياله: متعلقات معشوق  مبدأ  شراب  12
  ساختاري  مبدأ  شخص مقدس  مبدأ  زيارت  13
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مجال اندك در سبب  به ،گفتني است. پردازيم ها مي استعارهاينك به بررسي و تحليل اين 
  .ها خودداري شده است از ذكر نمونه طالعه،اين م
 

  باغ استْ عشق 1.6
 باغت 2بري ور سيلمره كي مي   به قربـون قـد و بـاالي طاقـت
 زنم چچه بگيـرم مـو سـراغت   مره وقت ببـر كـه گـل بچيـنم

  )47: 1373ناصح، (

هـاي آن   و نمونـه  ستها در توصيف معشوق امري آشنا و مانند اين كاربرد سرو و گل
بارها  ها آنها و مانند  هاي عاميانه نيز اين استعاره در دوبيتي. در ادبيات رسمي فراوان است

، »گل نـو «، »گل«خطاب كردن و وصف نمودن معشوق با واژگاني چون . تكرار شده است
در ايـن   »درخت سيب«و ، »درخت انار«، »وسر«، »شمشاد«، »پر گل هشت«، »گل صدبرگ«

 ،50: 1380دوسـت،   ميهن ؛94، 79، 47، 40، 11: 1373ناصح، (ها امري رايج است  دوبيتي
  .)34 ،21: 1369شكورزاده،  ؛117 ،96، 70 ،51

. صورت يك گياه يـا بخشـي از آن تصـور شـده اسـت      بهدر موارد يادشده معشوق 
ـ » گيـاه اسـت   ْمعشـوق «ة استعارجا با  ما در اين ،بيان ديگر به ايـن اسـتعاره   . يميـ رو هروب

در زبان روزمره نيـز  و شود  شمرده مي» گياه است ْانسان«تر  كالنة اي از استعار زيرشاخه
هاي اخير بري نداشـته   او در سال«چون  هم يدر عبارات ،مثالً .بينيم هاي آن را مي مصداق
نـابود  اش زدنـد و او را   تيشـه بـه ريشـه   «، »اش را خشـكاندند  با اين كار ريشـه «، »است
  .»سبز باشيد«و ، »كردند

اي  در باورهـاي كهـن و اسـطوره   » گياه استْ انسان«ة انگاري آدمي يا استعار رد پاي گياه
كه در باورهاي كهـن ايرانـي اجـداد انسـان      ،جا كه مشي و مشيانه آن ؛شود بشر نيز ديده مي

  .)13 ،12: 1341بلعمي، (شوند  ميزاده ) ريواس(اند، از گياه  معرفي شده
داند  پندارد و عشق را آن باغ يا مكاني مي ربار ميمعشوق را گل و گياهي زيبا و پ عاشقْ

هـا و   او خواهان ورود به اين مكان و بهره بـردن از آن گـل  . اند آن روييده اين گياهان در كه
  .ستها آنهاي  درختان و ميوه

استعاره احساس آرامش و لذت ناشي از تفرج و گردش گيري اين  هاي تجربي شكل پايه
آرامش و برانگيختن احساس لـذت  ة چنان كه عشق و مغازله ماي هم ؛در باغ و طبيعت است
  .شود و آرامش در فرد مي
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بـاغ   بدين قرار كـه عشـقْ   ؛شود هاي متنوعي ديده مي در اين نگاشت تناظرها به صورت
ال او متناظر با چيدن آن گل يا بهره بردن از بر و و وص ،گل يا درخت آن باغ است، معشوقْ

معشوق مانند لب، ة در برخي موارد اعضاي بدن يا چهر. ستها آنة درختان باغ يا ساية ميو
ْ گيـرد و عاشـق   يا ميـوه قـرار مـي    ،غنچه، گل او در تناظر با اجزاي درخت مثالًة يا سين ،قد

، 71 ،56 ،31 ،25: 1373ناصح، ( خورد ميچيند يا آن ميوه را  شخصي است كه آن گل را مي
  .)118: 1369شكورزاده،  ؛150 ،80 ،70 ،68 ،50: 1380دوست،  ميهن ؛126

گـردد و   پرنده يا بلبلي كه گرد گل مية مثاب بهدر برخي موارد هم در اين نگاشت عاشق 
  .)47: 1373ناصح، (شود  عاشق اوست ديده مي

مواردي كه معشوق يـا اجـزاي بـدن او ميـوه      ،كه اشاره خواهيم كرد چنان ،گفتني است
اي از  زيرشـاخه  وگيرنـد   نيز قرار مي» خوراك است ْمعشوق«ة شوند ذيل استعار خوانده مي

  .دنشو شمرده مي» عشق گرسنگي است«ة پاية استعار
هـاي   ترين استعاره در دوبيتـي  شود، اين استعاره رايج كه در جدول نيز مشاهده مي چنان

هاي مورد بررسي متعلق به اين  اي كه بيش از نيمي از استعاره گونه به ؛استخراسان ة منطق
 ؛زيسـت خـود اسـت   ة و شـيو  ،ثر از اطراف، محـيط أبديهي است كه آدمي مت. استحوزه 

انـد   ادبي بودهة نه در پي آفرينش آثار خالق ،كه گفتيم چنان ،ويژه عامه و مردمان روستايي به
همـان مفـاهيم   ة اند بـر پايـ   سروده ميهم ان اگر شعري آن .ندا نه سواد و دانش آن را داشته

اي كه آدمي همـواره   نظر از اين باور اسطوره صرف. آشناي موجود در اطرافشان بوده است
» گياه اسـت  معشوقْ«ة ديده، بسامد باالي استعار ميان خود و گياه نزديكي و پيوندهايي مي

حاكميـت فرهنـگ كشـاورزي و زنـدگي     ة دهند ها نشان در اين دوبيتي» باغ است عشقْ«و 
جا كـه گيـاه در زنـدگي مردمـان ايـن       از آن. روستايي بر تفكر سرايندگان اين اشعار است

اي داشـته و پـرورش و توليـد آن بـا      آب ارزش و جايگاه ويژه كويري خشك و كم ةمنطق
ب خود را معشوق و محبو راه بوده، سبب شده تا عاشقْ هاي بسيار هم ها و دشواري سختي

 ،است رفته ميشمار  بهمطلوب و ارزشمند  گچه در اين فرهن يعني آن ،با گياه و ميوه و باغ
  .قياس كند و برابر نهد

هـا در   و انـواع بسـياري از گـل    ،از ديرباز زعفران، انار، سيب، انگور، عناب، ليمو، نارنج
سـازمان جهـاد   (شده و از محصوالت مهم اين منطقه بـوده اسـت    خراسان كشت مية منطق

ـ   در دوبيتـي  .)1393و جنـوبي،   ،هاي خراسان شمالي، رضوي كشاورزي استان ة هـاي عاميان
ت شـعري ادب فارسـي اسـت،    نكـه جزئـي از سـ    ،خراساني، گذشته از كاربرد سرو و گل

 تـأثير ة دهنـد  شود كه نشان خراسان ديده مية مواردي از كاربرد محصوالت كشاورزي منطق
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هاي خراسـاني   در دوبيتي. شاعران است ذهنيت عامه و ايندر اقليم و فرهنگ كشت و كار 
 نوعي انگور مرغوب است كه معموالًانگور خليلي ( شود خطاب مي» خليلي انگورِ« معشوقْ

ايـن مـوارد نيـز از     ،كـه گفتـيم   چنـان  .»نارنج« يا» گل ةشاخ«يا  )شود در خراسان كشت مي
اي  كـه گونـه   ،»جودانه«به قامتي  بلندي و راست دليل بهيار . ستا  خراسانة محصوالت منطق

، شـود  وفـور ديـده مـي    هاي راست و محكم است و در خراسان به درخت وحشي با شاخه
و در » عنـاب «شاعر عامي لبان معشوق را در زيبايي و كوچكي و سرخي بـا  . شود تشبيه مي
و » نـارنج «و » انـار «و » سيب«هاي معشوق  سينه. داند متناظر مي» ليموهاي شهداد«با شيريني 

» زعفـران «زردرويي خود را در اين اشعار بـه زردي   عاشق ،چنين هم. است» ليموي شهداد«
شـاعران عـامي در   ة ماي بينيم كه عناصر بومي و محلي دست مي ،به اين ترتيب. كند مانند مي

 ؛150، 133، 72 ،70 ،68 ،49 ،38 :1380، دوست ميهن( است پردازي سرودن شعر و استعاره
  .)80 ،76 ،71: 1373ناصح، 
  
  نور است قعش 2.6

 درخت سيب جوهردارم آمـد    سر كوچه بودم كه يـارم آمـد
 كه روشني به روي كـارم آمـد     داننـد، بداننـداگر مـردم نمـي

 )117: 1380دوست،  ميهن(

هـاي عاميانـه    دوبيتـي هايي است كـه در   نور از ديگر استعارهة مثاب بهعشق ة استعار
تـرس و هالكـت   ة تاريكي و ظلمت همواره براي بشر امري منفي و ماي. شود ديده مي

فضايلي، ( اند ايزدان مرگ و دوزخ با تاريكي و ظلمت در ارتباط ردر اساطي. بوده است
 ،نــور علــت و ســبب بينــايي و .)81 ،80: 1385هينلــز،  ؛388 ،2ج  ؛40، 1ج  :1384

دهد و موجب  بشر را از تاريكي و تباهي نجات مي رنو. اخت استعامل شن ،درنتيجه
. كنـد  يـاري مـي  اطـرافش  را در درك بشـر   ،ترتيـب  بدين ،شود و آگاهي و معرفت مي

، همـواره بـراي آدمـي از    انـد  كه سبب روشني جهـان  ،نور و خورشيد يا ماه ،چنين هم
هـاي آن   ظلمت جهان و زيباييسياهي و ة با كنار زدن پرد ها آن .اند مظاهر زيبايي بوده

روح و تاريك شـخص   چون نور، حيات بي هم ،عشق نيز. كنند را براي بشر آشكار مي
را در زبان گفتار نمودهاي اين استعاره . بخشد كند و زندگي او را معنا مي را روشن مي

 بـا ديـدن او  «يا » ام خاموش شد با مرگ او چراغ خانه«مانند ديد، در عباراتي توان  مي
  .»م تابيدا نوري تازه بر زندگي
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 خـود   در زنـدگي نـور و روشـني   ة مايـ  راهاي عاميانه عاشق حضور معشوق  در دوبيتي
او محبوبش را نور و  ،چنين هم .)241: 1369شكورزاده،  ؛117: 1380دوست،  ميهن(داند  مي

كنـد   خود را كور و نابينا تصور مـي  او و فراقمحبوب داند و با رفتن  چشمش مي روشناييِ
  .)80: 1380دوست،  ميهن ؛6: 1373ناصح، (

بـه كسـي   را خطاب » سوي چشم«يا » نور چشم«در زبان عادي و مكالمات روزمره هم 
  .است كسي يا ديگران ةمورد عالق است ياكه بسيار عزيز بريم  كار ميبه 

نيـز  » يـك چيـز نـوراني اسـت     معشـوق «خـرد  ة در اين اشعار با اسـتعار  ،افزون بر اين
هاي عاميانه كاربرد  در دوبيتي. گيرد قرار مي» نور استْ عشق«ة يم كه ذيل اين استعاريرو هروب

اند و  ماه و خورشيد همواره نماد زيبايي بوده. براي معشوق اي است استعاره» آفتاب«و » ماه«
 ،چنـين  هم. اند مظهر معشوق و زيبايي او كاربرد داشته مثابة بهدر ادبيات مكتوب هم همواره 
» مانـد  مثل ماه مي«و با جمالتي چون شوند  ميبه ماه مانند  در تداول عوام افراد زيبا معموالً

و ، »مهتا«، »مهسا«، »مهشيد«، »مهوش«چون  هم اي ناميدن دختران با اسامي. شوند توصيف مي
  .نيز بر همين مبناست »مهتاب«

امـري   ،چـون خراسـان   هـم  ،خورشيد و صالبت و زيبايي آن در مناطق كـويري  جايگاه
و اسـت  زيبايي و درخشندگي ماه و ستارگان نيز در آسـمان كـوير دوچنـدان    . روشن است

شـده   هاي طبيعي ايران محسوب مي ها و جاذبه عام و خاص و همواره يكي از زيبايية شهر
پـرداز    ذهـن اسـتعاره  ة مايـ  خراسان دستة منطقجايگاه اين اجرام آسماني نوراني در . است

 ،تبـع آن  بـه  ،مفهـوم انتزاعـي عشـق و    هـا  آنتا است گشته و سبب شده مردمان اين نواحي 
بـوده، در تنـاظر    هـا  آنكه جزئي از زندگي و طبيعت اطراف  ،آشنا معشوق را با اين مفاهيمِ

ررنـگ ايـن عناصـر در    ضـور پ دليل همين جايگـاه و ح  به. پردازي كنند قرار دهند و استعاره
 ،ها ين تعداد استعارهتر بيش هاي ناحية خراسان در دوبيتيزندگي مردمان اين ناحيه است كه 

  .به اين استعاره اختصاص دارد ،»باغ است عشقْ«ة پس از استعار
، 120، 114: 1380دوست،  ميهن(شود  خوانده مي» ماه«او ة ها معشوق يا چهر در دوبيتي

  .)135 ،129 ،69 ،53: 1373ناصح، ؛ 165
 رو هســتيم هروبــ» آفتــاب اســت معشــوقْ«ة در ايــن اشــعار بــا اســتعار ،چنــين هــم

. گفتني است اين استعاره در زبان محاوره نيـز كـاربرد دارد   .)129: 1380دوست،  ميهن(
  .كنند توصيف مي» آفتابة مثل پنج«اشخاص زيبا را با عبارت ْ در زبان گفتاري مردم

نيـز  » سـتاره «يا » سپيدي سحرگاه«ة مثاب بهها معشوق يا چشم او  در اين دوبيتي ،چنين هم
  .)167، 68: 1380دوست،  ميهن ؛93: 1373ناصح، ( تصور شده است
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  عشق ميل به خوردن است 3.6
 خونـة كـنج لبونـتبه شـربت   به اهللا و به تـاهللا و بـه جونـت

 باغبونـتبه شرطي كـه گـردم      نشـونمبه طاق ابرويت گل مي
  )57: 1373ناصح، (

هـاي عاميانـه    هاي رايج در دوبيتـي  ميل به خوردن از ديگر استعارهة مثاب بهعشق ة استعار
نمـود  » خـوراكي اسـت   معشـوقْ «خرد ة هاي عاميانه با استعار اين استعاره در دوبيتي. است
هـاي اساسـي   جنسي و نياز به جفت در كنار نياز بـه غـذا و خـوردن از نياز   ة غريز. يابد مي

ورزي برابر  نياز به عشق و لذت عشق» ميل به خوردن است عشقْ«در نگاشت . هاست انسان
و  هـا معشـوق   عاشـق در ايـن ترانـه   . با نياز به خوردن و لذت ناشي از آن قرار گرفته است

  .داند ها مي را متناظر با انواع خوراكي او اجزاي چهره يا اعضاي بدن
شخص گرسنه يا كسي  قعاششود كه  اين صورت برقرار ميدر اين نگاشت تناظرها به 

آن خوراكي اسـت كـه عاشـق بـدان      قمعشو. است كه ميل و هوس خوردن چيزي را دارد
  .ميل به خوردن يا گرسنگي و وصال معشوق متناظر با خوردن است قعش. تمايل دارد

مـا  . ودشـ  هاي روزمره نيز مصاديق ايـن اسـتعاره ديـده مـي     در زبان عادي و مكالمه
. كنـيم  خطـاب مـي  » شيرين«يا » عسل«كسي را كه بسيار دوست داريم با عناوين  معموالً

هـاي   از ديگر مصـداق  ،عامهاز سوي  ،»هلو«ة زيبا با واژ دخترانِ كردنخطاب  ،چنين هم
  .همين استعاره است

 گوناگون هاي مختلف ها و اقليم د در فرهنگدارهايي كه در اين استعاره كاربرد  خوراكي
 .رود شمار مي به يشيرين خوراكيِِْ موارد، معشوق تر بيشدر  ،اما .است

اي اسـت كـه در زبـان     اسـتعاره » خوراكي شـيرين اسـت  « معشوقْة گفتني است استعار
هـا و   زنـان را بـا واژه   زبان نيز مـردان غالبـاً   در كشورهاي انگليسي. انگليسي نيز كاربرد دارد

معنـي انـواعي از   بـه  كـه   كننـد  خطاب مي Cookieيا  Sweetie  ،Sweetie Pieعباراتي چون
  .)Kӧvecses, 2005: 89( هاست شيريني
شـيريني بـراي   . شـيريني اسـت  ة بودن مزيند اخوشگيري اين استعاره  تجربي شكلة پاي

هـا و   در شـادي از آن همـواره   ،دليـل همين  به ؛يند استشاهاي مطلوب و خو انسان از طعم
  .شود استفاده مي ها جشن

در » پنير«با  ،نرمي و سفيدي دليل به ،هاي معشوق را هاي خراساني شاعر گونه در دوبيتي
در  كـه معمـوالً  » نبـات دارچينـي  «داند و  مي» قند«دهد و معشوق يا لب او را  تناظر قرار مي
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 گياهـاني كـه در   ؛اسـت  »ميخـك «و » هـل «هاي يار  لب ،چنين هم. شود خراسان استفاده مي
 ؛123: 1373ناصــح،  ؛112 ،105 ،49 :1380دوســت،  مــيهن(شــوند  خراســان كشــت مــي

  .)122 ،121: 1369شكورزاده، 
چـون   هاي شيريني هم ميوهة مثاب بههاي معشوق يا اعضاي بدن او  استعاره ،كه گفتيم چنان

دوسـت،   مـيهن  ؛138 ،13: 1373ناصـح،  (شود  سيب و ليمو و انگور در اين اشعار ديده مي
 معشوقْ«ة استعارة طور كه ذكر شد، زيرشاخ هماناين موارد،  .)133 ،112 ،105 ،70: 1380

  .گيرد نيز قرار مي» باغ است عشقْ« ،در نتيجه ،و» گياه است
فرهنگ و شرايط  تأثيرها و نيز  در اين دوبيتي  موارد يادشده نيز بازتاب فرهنگ بومي

هـاي سـرايندگان ايـن اشـعار      پـردازي  زبـان و اسـتعاره   ،در نتيجـه  ،ذهنيت ودر اقليمي 
  .است محلي
  
  عشق جنگ است 4.6

 كشــت 3درازي دو زلفانــت مــره    ســياهيِ دو چشــمانت مــره كشــت
 خــم ابــروي مژگانــت مــره كشــت   به جانم حاجت تير و كمان نيسـت

  )81 :1380دوست،  ميهن(

معشوق در تطابق با جنگ و دست آوردن  بهتالش براي » جنگ است عشقْ«ة در استعار
درگيري و  ؛است جنگ طرفينِ در اين استعاره طرفين عشق در حكمِ. گيرد درگيري قرار مي

موفقيت و دست يافتن به عشق  ؛است نبرد برخوردهاي طرفين عشق با هم يا با رقيب برابرِ
هـاي   و درد و رنج ؛استشكست در تناظر با ناكامي در عشق  ؛استبرابر پيروزي در جنگ 

هاي منفي و  اين استعاره بر جنبه. استعشق متناظر با زخم خوردن يا كشته شدن در جنگ 
  .كند رحم و خشن عشق داللت مي بية چهر

او «، »در كشاكش ميان عقل و دل سرانجام دل پيروز شد«در زبان گفتاري جمالتي چون 
  .اند هنمودهاي اين استعار» عشق تو مرا كشت«، »در چنگال عشق گرفتار بود

كشد يا او  طرف غالب در جنگ است كه يا عاشق را مي در اين استعاره معشوق معموالً
در تناظر با ابزار  ،معشوق مانند چشم، ابرو، مژه يا خالة اجزاي چهر معموالً. كند را اسير مي

 ،45، 36 ،11: 1373ناصـح،  (گيـرد   قرار مـي  ،چون تير و كمان و خنجر هم ،و ادوات جنگ
  جنـگ و قتـل   گاهي هم ناز معشوق يا فـراق او ابزارهـاي   .)81: 1380 دوست، نميه ؛128
كـه در   ،هم »كمند ابرو«يا » كمند زلف«يا » ناوك مژگان«، »تير مژگان«تعبيراتي چون . است
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 ؛934 ،824 ،424: 1362حـافظ،  ( انـد  گر همين اسـتعاره  بيان ،دنشو ادبيات مكتوب ديده مي
  .)736 ،588 ،551 ،501: 1375سعدي، 
از عبـارات و  » كمـان ابـرو  «يـا  » خنجر«و » تير مژگان«تعابيري چون  ،كه اشاره شد چنان
گذشته از اين مـوارد،   ،اما ؛است هاي عاميانه هاي مشترك ميان ادب رسمي و دوبيتي استعاره

) 128: 1373ناصـح،  (شـاخ   سـان  قوچ جنگي و گيسوانش بـه  چون در نظر گرفتن معشوق 
گيري اين استعاره  داري در شكل زندگي و فرهنگ روستايي و دام تأثيرة دهند روشني نشان به

ها سر  اوقات با ميش و گوسفند و قوچ و مانند اين تر بيشداري كه  دام ذهن فرد عاميِ. است
اش توجـه   همين مفاهيم آشناي محيط زندگي روزمرهبه پردازي هم  و كار داشته در استعاره

  .كه با عاشق سر جنگ داردداند  مي» قوچ جنگي«و  و معشوق را ميشاست ده كر
  
  عشق آتش است 5.6

ــونم ــل زف ــة فلف ــا اي فاطم  اي مــو در ميــونم تنــوري تافتــه   بي
 زنه شعله به جـونم كه هر دم مي   4اي از كنــدة تــاغتنــوري تافتــه

 )127: 1380 دوست، ميهن(

تغييـرات  ة پايـ شـدت عشـق اسـت، بـر     ة كننـد  كـه بيـان   ،»آتـش اسـت   عشـقْ «ة استعار
عشـق و ديـدار   . كند شـكل گرفتـه اسـت    كه عشق در بدن عاشق ايجاد مي اي فيزيولوژيكي

و افـزايش ضـربان قلـب     ،با عالئمي چون افزايش دماي بدن، سرخ شـدن  معشوق معموالً
  .شود شمرده مي» آتش استْ عشق«ة هاي فيزيولوژيك استعار ها پايه است و اين ويژگي همراه

در آتـش  «: اسـت از  عبارتهاي آن  نمونه ؛استعاره در زبان بسيار استمصاديق اين 
بـه آتـش   «و  ؛»داغ عشق داشتن« ؛»عشق آتشين يا سوزان داشتن« ؛»عشق كسي سوختن

  .»كشيده شدن
آتش بـه  «چون  همدر عباراتي  .ديدتوان  هاي عاشقانه مي در ترانهرا مصاديق اين استعاره 

سوزاندن خانه و كاشانه و جـان  «يا » كباب كردن عاشق«، »افتادنآتش به جان «، »دامن زدن
 ؛127: 1380دوسـت،   ميهن ؛48 ،40 ،30 ،28 ،12 ،4: 1373ناصح، (توسط معشوق » عاشق

  .)179 ،142: 1369شكورزاده، 
بازتاب شرايط اقليمي و ة دهند مطلب نشانآغاز در دوبيتي ذكرشده در » تاغ«ة كاربرد واژ

رويـد و   نام گياهي است كه در دشـت لـوت مـي   » تاغ«. هاست ين دوبيتيفرهنگ بومي در ا
  .)1380دوست،  ميهن ←(كنند  سوخت استفاده مي رايها از آن ب كاروان معموالً
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» اسـت ) عطـش ( تشنگي عشقْ«ة ها خرده استعار هاي معمول در دوبيتي از ديگر استعاره
تشـنگي و عطـش از    زيرا ،گيرد قرار مي» آتش است عشقْ«ة پاية است كه ذيل همين استعار

عشـق  ة گيـري اسـتعار   هاي شـكل  ر گرفتن از پايهشود و حس گرم شدن و گُ گرما ناشي مي
  .استآتش ة مثاب به

نشـاند   شود كه عطش عاشق را فرومي آب خطاب مية سرچشم قمعشوت در اين نگاش
؛ 107: 1380دوست،  ميهن( شخص تشنه يا در مواردي گياهي تشنه و خشك است و عاشقْ
  .)24: 1373ناصح، 

 هاي يادشده بدين صـورت شـكل گرفتـه كـه عشـقْ      در اين موارد، نگاشت در استعاره
آب شيرين و گوارا و همسري  شخص يا گياه تشنه، محبوب ، عاشقْاست تشنگي و عطش

شـق  كه عطش عا استكه معشوق به اجبار به عقد و ازدواج او درآمده يا رقيب آب شوري 
  .كند را چندين برابر مي

آتـش بـه جـان    «و » آتش به دامن زدن«هايي چون  آتش و عبارتمنزلة  بهعشق ة استعار
و » آب شـيرين «مثابـة   بهدر نظر گرفتن معشوق  ،اما .در ادب مكتوب نيز رايج است» افتادن

اقلـيم   تأثيرنمودار » گياه خشك«مثابة  بهيا عاشق » آب شور«ة مثاب بهرقيب يا همسر معشوق 
آب يكي از  كه بديهي است ؛آب است اي كويري و كم خراسان منطقه. هاست در اين دوبيتي

مفهـومي  ة پس در ذهن انسان كويري حوز. شود هاي اصلي مردمان كوير شمرده مي دغدغه
هـاي انسـان در    ترين نيازهـاي آدمـي و ارزشـمندترين داشـته     يكي از اساسيمنزلة  به ،عشق

يابـد، متنـاظر    كـه در كـوير ارزش و اهميتـي دوچنـدان مـي      ،مفهومي آبة با حوز ،زندگي
  .گيرد هاي ذهن اهالي كوير قرار مي پردازي استعارهة ماي شود و دست پنداشته مي

  
  عشق شكار است 6.6

 بوي تونم مـو همو نارنج خوش   همــو خــال بــر روي تــونم مــو
 تـونم مـوبزن تيري كـه آهـوي      گردي به صـحراچره بيهوده مي

  )47: 1380دوست،  ميهن(

شـناخته   هـا  آنعشـق بـه يـاري    كـه   ،هاي عاميانه هاي مفهومي در دوبيتي از ديگر حوزه
ساختاري مفهوم انتزاعي عشق براساس ة در اين استعار. مفهومي شكار استة حوز ،شود مي

 ،رميـدن چون صـيد و صـياد و دام و تيـر و     هم ،مفهومي شكارة مفاهيم و اصطالحات حوز
  .شود درك مي
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ناز و فرار معشوق و تعقيب و گريز او و عاشق در قالب مفهوم شـكار و فـرار صـيد از    
  .صيد و شكار و معشوقْاست صياد  اين اشعار عاشقْ تر بيشدر . شود صياد درك مي

در اصطالحات و عباراتي چون  نيز بازتاب يافته است؛ مردمة اين استعاره در زبان روزمر
ة كسي را شيفت«به معني » به دام كسي افتادن«يا » كسي را شكار كردن«يا » شكار كسي شدن«

  .»عاشق كسي شدن«و » خود كردن
چـون   در عبـاراتي هـم   ؛توانيم ببينـيم  ميرا » شكار است عشقْ«ة ها نيز استعار در دوبيتي

» )معشـوق (تير زدن بـه آهـو   «و ، »)معشوق( شكار كردن آهو«، »كمين كردن«، »صيد كردن«
  .)37: 1373ناصح،  ؛61 ،47 ،31: همان(

موارد عاشق يا در قالـب  تر  بيشها در  در اين ترانه ،كه اشاره شد افزون بر اين، چنان
يـا پلنـگ    ،ت جانوراني شكارگر و درنـده چـون شـير، گـرگ    ئانسان شكارچي يا در هي

ت جـانوراني  ئـ در هي و معشـوق غالبـاً  ) 23 :همـان  ؛83 ،61 ،31 :همان(شود  ر مييتصو
 ؛203 ،59 ،51 ،24: 1373ناصـح،  ( شـود  و آهوبره تصـوير مـي   ،چون كبوتر، كبك، آهو

  .)109 ،85 ،47: 1380دوست،  ميهن
 شــود شــكل پرنـدگان شــكاري چـون بــاز ظـاهر مــي    بـه گـاهي عاشــق   ،چنــين هـم 

 يجـانور  عاشـقْ «هاي  استعاره خردهاين موارد ما را به سوي  .)61: 1380دوست،  ميهن(
  .كند هدايت مي» است يحيوان كوچك معشوقْ«و  ،»پرنده است معشوقْ«، »درنده است

گـزين عاشـق يـا معشـوق      هـا جـاي   روشن است كه نوع جانوراني كه در اين اسـتعاره 
زبان  انگليسيدر كشورهاي  ،نمونهاز باب . است متفاوت گوناگونهاي  د در فرهنگنشو مي

در حـالي   ؛)Kӧvecses, 2005: 89( انـد  جانوراني چون خرگوش يا گربه استعاره از معشوق
 انـد  آهو و آهوبره بـه جـاي معشـوق نشسـته     هاي عاميانه غالباً كه در ايران و در دوبيتي

ها  در اين دوبيتي ،چنين هم .)109 ،64 ،47 ،31: 1380دوست،  ميهن ؛59 ،24: 1373ناصح، (
امـا در   .)70 :همان ؛59 ،51: همان(شود  تعبيرهايي چون كبك يا كبوتر ياد مياز معشوق با 

وصـف  ) به معنـاي پرنـده و جوجـه   ( chickيا  birdكشورهاي يادشده زنان با الفاظي چون 
  .) همان(شوند  مي

درنده  يحيوان عاشقْ«ة جانوراني مانند گرگ يا پلنگ در استعار ها معموالً در اين دوبيتي
  .)166 ،83، 31: 1380دوست،  ميهن(نشينند  به جاي حيوان درنده مي» است

ي شود و معشوق جانور اندكي هم عكس اين ماجرا ديده مي شايان ذكر است در موارد
  .)166 ،83 ،23 :همان(شكارگر و عاشق صيد  است
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نزديكي . است شكار برخاسته از زندگي در دل طبيعتة مثاب بهعشق ة استعار ،طور كلي به
كـار داشـتن بـا جـانوران مختلـف و رواج شـكار در گذشـته موجـب          و با طبيعت و سـر 

 هـاي  دامة كـه بـه گلـ    ،گـرگ و پلنـگ  . گيري اين استعاره در ذهن عامه شـده اسـت   شكل
نمادهاي قدرت در تناظر با عاشقي قرار دار  در ذهن روستايي دام ،كردند حمله مي يانيروستا
داشـتني بـا    دست آورد و معشوق زيبـا و دوسـت   بهشود معشوقش را  يكه موفق مگيرند  مي
خراسان از ديربـاز زيسـتگاه جـانوراني    ة منطق. متناظر شده است ،مانند بره ،هاي كوچك دام

و ) 64- 63: 1378افشـار،  (بـوده اسـت    و يوزپلنـگ  ،چون آهو، كبك، ميش، گرگ، پلنـگ 
گـرگ   مثابة بهو كبك يا عاشق  ،آهو، آهوبرهة مثاب بهمعشوق  همين علت است كه پنداشتنِ به

  .شود ها بسيار ديده مي و پلنگ در اين دوبيتي
 اند هاي زنانه شايان ذكر است جانوران يادشده از ديدگاه نمادگرايي نماد زنانگي و زيبايي

 .)527- 524 ،4ج : 1385 شواليه و گربـران،  ؛314- 312، 1ج : 1378شواليه و گربران،  ←(
در حالي كه در  ؛نث بودن معشوق در اين اشعار دانستؤتوان نشاني بر م ا مياين موضوع ر

گرايـي و   جـنس  ادبيات رسمي و متون كالسيك شواهد بسياري وجود دارد كه حاكي از هم
 ،و سيب ،انار، ليمو، نارنج مانندها  اشاره به برخي ميوه ،چنين هم 5.عشق مذكر به مذكر است
گواهي ديگر  و كار رفته بهها  در بسياري از اين دوبيتي اند، معشوقة كه همگي استعاره از سين

  .بر اين امر است
  
  است) آسيب( بيماري قعش 7.6

 پرســي چِــرَه احــوال بيمــارنمــي   بري از پاي ديـوالمي7كه اَو6ته
ــار   دواي درد بيمـــارم چـــه باشـــه ــدن يـ ــارِ ديـ  دواي درد بيمـ

  )166: 1373ناصح، (

اسـت   اي شـده  شناخته چه در متون ادبي چه در كتب طب سنتي بيماريِعشق از ديرباز 
  .)73- 71 ،2ج : تا بيسينا،  ابن(

در متـون  » بيمـار كسـي شـدن   «يـا  » دل بيمار«، »درد عشق«، »بيماري عشق«عبارات 
 ؛750 ،483: 1375ســعدي،  ؛255 ،120: 1362حــافظ، (همگــي گــواه ايــن امــر اســت 

  .)557 :1382خاقاني، 
 تـأثير بـر جسـم او نيـز    و اين فشارها شود  كه عاشق دچار فشارهاي رواني مي جا از آن

ة مفهوم عشق را در تناظر با حـوز ْ شود، بشر گذارد و حتي به بيماري جسمي او منجر مي مي
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ة در اين اسـتعار . تا به ياري آن اين مفهوم انتزاعي را درك كند دهد ميمفهومي بيماري قرار 
هجران و  ،بيماريمنزلة  به، عشق كند ميكيد أهاي عشق ت و دشواريها  كه بر رنج ،ساختاري

عاشـق در تنـاظر    ،بيماريهاي   منزلة نشانه بهرنجوري و اضطراب عاشق  ،فراق متناظر با درد
  .شود و معشوق يا وصال او در حكم دارو تصور مي ،با شخص بيمار

 خـونِ «عاشـق و  » بـودن بيمار «: بدين صورت استها  بازتاب اين استعاره در دوبيتي
» ناتوان شدن دل«و » كمان شدن قد«وي يا تعابيري چون » زردرويي«او، » جگر خوردن

شـكورزاده،   ؛109 ،72: 1380دوسـت،   مـيهن  ؛100 ،88 ،53 ،27: 1373ناصـح،  ( عاشق
1369 :178، 179(.  

در  ،امـا  .اي رايـج و آشناسـت   بيماري اسـتعاره مثابة  به عشقة استعار ،كه اشاره شد چنان
درستي و فارغ از عشق بودن خود را با نسبت دادن رنگ رخسار خـود   تن ْعاشق ،ها دوبيتي

» زعفـرو «ش را با به رنگ ا و گرفتار بيماري عشق شدن و زردروييكند  بيان مي» گل نار«به 
هـاي ايـن    در دوبيتـي  ،ويژه زعفـران  به ،كاربرد اين مفاهيم .)38: 1380دوست،  ميهن( شدن
خراسـان اسـت،   ة كـه از محصـوالت عمـد    ،و انـار  ،كه قطب كشت زعفران اسـت  ،منطقه
سـازي و درك   هاي اقليمـي در فراينـد اسـتعاره    ذهن عامه از ويژگي ريپذيتأثيرة دهند نشان

  .مفاهيم آشناستة مفاهيم انتزاعي بر پاي
  
  عشق ثروت است 8.6

 غـش آمـد   به دل گفـتم طـالي بـي      خش آمـدد پشت بوم صداي خش
 آمـد 8به دست مـو دو نـار ترشـيز       نيت كردم، دو دستم ره دووندم

 )43: 1369شكورزاده، (

عشق و معشوق براي عاشق از هر چيزي در دنيا ارزشـمندتر اسـت و همـين موضـوع     
در  ،هـا  در ايـن ترانـه   ،بازتـاب ايـن اسـتعاره را   . گيري اين استعاره شـده اسـت   سبب شكل

  .بينيم مي» بهاست گران يمعشوق چيز«ة استعار خرده
تو «يا » چون تو را دارم م،من ثروتمند«چون  عباراتي همدر زبان گفتاري اين استعاره در 

  .يابد بازتاب مي» كنم چيز در دنيا عوض نمي را با هيچ
ْ او گـنج اسـت و عاشـق    ؛شـود  هاي عاميانه معشوق با ملك دنيا مقايسـه مـي   در دوبيتي

ارزشـمندي چـون جـواهر و زر و     يمعشوق يا اعضاي بدنش متناظر با اشـيا  .گنجة جويند
روي معشوق يا زلف او در برابـر ملـك ري و روم و بخـارا و سـمرقند     . گيرد سكه قرار مي
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 ،63 :1380 دوست، ميهن(بخشد  اموالش را مية او همة نشيند و عاشق در برابر يك بوس مي
  .)234، 273 ،46: 1369شكورزاده،  ؛93 ،78 ،73 ،60،71 ،59: 1373ناصح،  ؛180 ،66

ـ ها اين باور عاميانه كه بر سر هر گنجي مارهـايي وجـود دار   در اين دوبيتي د كـه از آن  ن
هاي او را مارهاي  معشوق را گنج دانسته و زلفة كنند بازتاب يافته و شاعر چهر پاسباني مي

  .)71: 1373ناصح، ( پاسبان اين گنج پنداشته است
  
  است) متشكل از دو بخش(يك واحد ق عش 9.6

 نمي تو رخنـه در ملـك خـدا كـرد       نمــي تــو درد بــي درمــو دوا كــرد
 نمي تو گوشته از نازگه جـدا كـرد     10و نازگـه9ميون ما و تـو گوشـت

 )98: همان(

هاسـت كـه پيوسـتگي عاشـق و      هـاي رايـج در دوبيتـي    اين استعاره از ديگر استعاره
 ،بسـيار ة عشـق و عالقـ  . دهـد  و اتحادشان را نشان مي ها آنمعشوق و پيوند عميق ميان 

دو دوسـت بـه   ة حال چه عشق به جنس مخالف باشد چه عشق مادر و فرزندي يا عالق
 ؛شـود  عاطفي و احساسي عميقي ميـان طـرفين مـي    ةگيري رابط موجب شكل ،ديگر يك
بسـيار  . آزردگي طرف مقابل را در پي دارد نيكي از طرفي اي كه هرگونه ناراحتيِ گونه به

از از مـرگ يكـي   پس اند و  مند بوده هديگر عالق ايم كه افرادي بسيار به يك شنيده و ديده
ديگري نيز درگذشته است يا بيماري يكـي از طـرفين ناخوشـي    ها، به فاصلة اندكي،  آن

عميقـي بـا هـم     عـاطفي ة افرادي كه رابطـ  ،چنين هم. طرف مقابل را در پي داشته است
احساسات و  ،هاي مكاني بسيار دور از هم باشند حتي اگر از هم دور و در فاصله ،دارند

استعاره در زبـان در جمالتـي چـون     اين. ندياب ديگر را با حسي غريب درمي احوال يك
ام را   شـده  گـم ة مـن نيمـ  «و  ،»ناپذيرند اين زوج جدايي«، »در دو بدن اند يك روح ها آن«

  .نمود دارد» ام يافته
عاشق و معشـوق  » يكي بودن جان«هاي عاميانه اين استعاره در تعابيري چون  در دوبيتي

 ،چنـين  هم .)96 ،50 ،42 ،40: همان( شود ديده مي» بيمار شدن عاشق از بيماري معشوق«و 
صورت پيوستگي  بهپارچه بودن عاشق و معشوق  ذكرشده يك واحد يا كليت يك  در دوبيتي
گفتني است  .)98: همان(بيان شده است  ها آنناپذير بودن  گشت و ناخن و جداييگوشت ان

 المثلـي رايـج در خراسـان و نـواحي آن اسـت      ب ضـر » شـود  ناخن از گوشت جـدا نمـي  «
  .)1750: 1388ذوالفقاري، (
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  عشق اسارت است 10.6
ه آبـم دادي، اي يـار ــار     سرِ چشـمه تـ ــابم دادي، اي ي ــته ت ــال رش  مث

 ، اي يـار 11به يك لَظه جـوابم دادي    عمــري گرفتــار تــه بــودمبــه يــك
 )186: 1373ناصح، (

در ايـن  . در اين استعاره عشق برابر اسارت و گرفتاري و زنداني شدن قرار گرفته اسـت 
عاشق را اسـير و گرفتـار   ْ گاه معشوق ؛شود نگاشت تناظرها به دو صورت متفاوت ديده مي

  .كشد اين عاشق است كه محبوب را در بند مي ،برعكس ،كند و گاه خود مي
» در بند عشق بودن«چون  ديد همدر زبان در تعابيري توان  ميهاي اين استعاره را  مصداق

  .»در چنگال عشق اسير بود«يا » اسير عشق شده بود«يا » دلم اسير عشق او شده است«يا 
در «يا » گرفتار بودن«، »زندان بودنبه «ها در عباراتي چون  بازتاب اين استعاره در دوبيتي

و گاهي هـم  ) همان( عاشق را اسير خود كرده استْ گاه معشوق. شود ديده مي» زنجير بودن
. )104: 1380دوست،  ميهن(كند  اين عاشق است كه معشوق را گرفتار كرده و او را رها نمي

ْ عاشـق  :اسـت  چنـين تناظرهـا   ،ترتيـب  بـدين  ؛است» زنجير عشق«ة بست در مواردي عاشقْ
گرفتار كـردن عاشـق   براي وسيله يا دامي ْ و معشوقاست اسيركننده و شخص اسير، عشق، 

  .)90 ،22: 1373ناصح، (
در ايـن  » در چنگـال پلنـگ بـودن   «يـا  » شير در زنجير بودن«هايي چون  كاربرد استعاره

 ،)166 ،83 ،23 :1380دوسـت،   مـيهن (كـار رفتـه    بـه كه در وصف حالت عاشق ، ها دوبيتي
بـا   هـا  آنو سروكار داشتن است طبيعت از ها  اين دوبيتي سرايندگانِ پذيريتأثير دهندة نشان

 ،عشـق ة استعارة ها زيرشاخ گفتني است اين استعاره. دد و دام در دل دشت و دمن و صحرا
  .شوند نيز شمرده مي ،شكارمنزلة  به

  
  عشق سرقت است 11.6

 خنجري بر جگـر مـندو ابرو   گر مـندو چشمان سياه غارت
 پرور مـن كه آرام گشته دل غم   بيــا تــا تــو ر بيــنم، اي پريــزاد

  )81: همان(
شـود،   گيرد و موجب آشفتگي و اضطراب مي راحت و آرام فرد را ميْ جا كه عشق از آن

ة سرقت در ذهن بشر در تناظر قرار گرفته و استعار  مفهومية آرامش با حوز اين حس فقدانِ
  .ساخته شده است» سرقت است عشقْ«
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دل  ،اسـت  هشـد سـرقت  از او كه  يشخص ْعاشق ،است سارق ْدر اين نگاشت معشوق
  .عمل سرقتْ و عشق ،استمورد سرقت  شيء) كه سبب آرام و قرار اوست( عاشق

بارزترين مصداق اين اسـتعاره در زبـان   » ربا دل«يا صفت » دل كسي را دزديدن«عبارت 
  .ستاگفتاري 
ربايـد و   كه دل عاشق را مياست  يگر معشوق يا چشمان او غارت ها معموالً دوبيتيدر 

گـر را بـا    دختـران زيبـا و عشـوه    رشـاع در برخـي مـوارد    .)152 ،81: همان( كند تاراج مي
 برنـد در تنـاظر قـرار داده اسـت     ها مي هايي كه مورچه را با دانهدل خود مورچگان پردار و 

هاي كاربرد مفاهيم آشـنا   ردار از نمونهپة مورچمثابة  به معشوقة كاربرد استعار .)152: همان(
  .اند پردازي از آن بهره برده دستي است كه عامه در استعاره   دمِو 

 

  عشق شراب است 12.6
ــار و ســاربو مســت12شــتر د   زمي مست و زمو مست، آسمو مست  زيــر ب

ــول    اَن كه خـوردن آب انگـورهمه مست ــار مقب  خــودم مســتم كــه دارم ي
  )37: 1373 ناصح،(

زدن رفتارهـاي غيرمعمـول از او    كند و موجـب سـر   خود مي عاشق را از خود بيْ عشق
  .آورد خودي مي شود و شراب نيز مستي و بي مي

خود  شرابي است كه عاشق و معشوق را مست و از خود بيْ هاي عاميانه عشق در دوبيتي
 ،37: همان(شود  اي است كه اين شراب در آن ريخته مي پيالهْ چشم معشوق ،معموالً. كند مي
. هاي ادبي پنداشت و نزديك به استعاره» نو«هاي  توان از استعاره اين استعاره را مي .)93 ،38

با ديدن او هـوش از  «يا » شود خود مي بيند از خود بي وقتي او را مي«در زبان جمالتي چون 
شود  خودي مي اي كه سبب بي مادهمنزلة  بهاما در نظر گرفتن عشق  ،دوجود دار» سرش پريد

  .ودر ميشمار  بهزبان نيست و نوعي خالقيت و آفرينش ادبي » متعارف«هاي  در ميان استعاره
 

  عشق زيارت است 13.6
ــو مــي    روم مومي14كوچه به دودو13وري ــابوس گــل ن ــه پ ــو ب  روم م

ــو خــرمن گــل ــابوس گــل ن ــه پ ــي     ب ــو م ــر ش ــاه ه ــو زيارتگ  روم م
  )56: 1380دوست،  ميهن(
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بينـد و   چون شخصي مقـدس مـي   او معشوقش را هم. براي عاشق مقدس است» عشق«
در اين نگاشت، عشق متناظر بـا عمـل زيـارت،    . انگارد چون زيارت مي با او همرا ديدارش 

و محضر معشوق در تناظر با زيارتگاه تصـور   ،شخص مقدس شخص زائر، معشوقْ عاشقْ
  .شمار آورد بهها  در اين دوبيتي» نو«هاي  توان از جمله استعاره اين استعاره را مي. شود مي

شـتابد و بـه    معشوق مي» پابوس«كند كه هر شب به  ها عاشق بيان مي در برخي دوبيتي
خود بـه   ترتيب عشقِِ ينبد ؛رود كه محل زندگي معشوق است اش مي هميشگي» زيارتگاه«

 ؛56: همـان (كنـد   تلقـي مـي  » زيـارت «مثابـة   بـه  و راامعشوق و ديدار او و مهـرورزي بـا   
  .)221: 1369شكورزاده، 

 دليـل  بهويژه  در اين ناحيه به ،چنين هم. اند من و معتقد بودن شهرهؤمردمان خراسان به م
باورهاي ديني و مذهبي سـيطره  و رفت و آمد زائران همواره ) ع( واقع شدن مرقد امام رضا

اعتقادات . زيارت نمود يافته استمثابة  به عشقة اين باورهاي مذهبي در استعار. داشته است
كه همـواره زائـران بسـياري را از نقـاط دور و      ،ديني و مذهبي و نزديكي به حرم امام رضا

مفهـومي  ة اين دوبيتـي را بـه سـوي حـوز    ة نزديك به سوي خود جلب كرده، ذهن سرايند
  .مفهومي عشق سوق داده استة زيارت و متناظر ساختن آن با حوز

  
 مراتب استعاري ها و سلسله استعاره كالن. 7

بلكـه بـه    ،دهنـد  ديگـر رخ نمـي   صورت منفك و مسـتقل از يـك   بههاي استعاري  نگاشت
. انـد  تـري مـرتبط   تـر و كـالن   ها و سـاختارهاي اسـتعاري عـام    مند با نگاشت صورتي نظام
تـري قـرار    هـاي عمـومي   يافتـه ذيـل نگاشـت    صورتي سازمان بهها  اين نگاشت ،درحقيقت

هاي بااليي را در خود  هاي پاييني ساختار نگاشت نگاشت مراتب سلسلهگيرند و در اين  مي
مفاهيم عام انتزاعي ماننـد زمـان،    هاي بسيار عامي را كه غالباً ليكاف استعاره. كنند حفظ مي

» سـاختار رويـداد  ة اسـتعار «شود  سازي مي مفهوم ها آنيت از طريق علّ وحالت، دگرگوني، 
)event structure metaphor (بسـيار وسـيعي   ة غني مجموع هايِ اين گونه استعاره. نامد مي

هاي يـك   استعاره ،ترتيب بدين ؛دهند ها را در سطح جهاني ذيل خود پوشش مي از استعاره
  .)168- 166: 1390ليكاف، (بخشند  مياستعاري را انسجام ة متن يا زنجير

سرايندگان اشعار عاميانـه  . يميرو هبيني و سليقه روب در اشعار عاميانه با تنوع فكر و جهان
. انـد  چه كسي يا چه كساني سـروده را و مشخص نيست كه اين اشعار  اند نام ناشناخته و گم

شخصيت و زندگي سرايندگان اين اشعار كار تحليل و مشخص ة اگرچه فقدان آگاهي دربار
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شـده   هاي مشخص با دقت در استعاره ،كند را دشوار مي ها آناي حاكم بر  نظام انديشهكردن 
هـا و   متفـاوت حـاكم بـر ايـن اسـتعاره      توان دو نگاه كلي و كامالً هاي عاميانه مي در دوبيتي

  .يم عشق و معشوق را مشخص كردطور كلي بشر نسبت به مفاه بهذهنيت عامه و 
ـ   شـده در بـاب مفـاهيم عشـق و معشـوق در دوبيتـي       هاي تعيـين  استعاره ة هـاي عاميان
 ة، بـه دو دسـت  »اسـت ) شـده از دو بخـش   تشكيل(عشق يك كل «ة جز استعار به ،خراساني

و مثبـت   ،بخشـي  آفريني، هسـتي  هاي لذت يكي آن دسته كه بر جنبه :شوند مجزا تقسيم مي
باغ، نور، شـراب، ميـل بـه خـوردن،     مثابة  به هاي عشق مانند استعاره ،و معشوق بودن عشق

هـاي   هـاي منفـي و درد و رنـج    و ديگري آن گروه كه بر جنبه داللت دارد و ثروت ،زيارت
جنـگ، اسـارت،   مثابة  به هاي عشق چون استعاره هم كند، ميكيد أرحم آن ت بية عشق يا چهر

هـا را ذيـل دو    تـوان ايـن اسـتعاره    مـي  ،بـر همـين اسـاس   . و بيماري ،سرقت، شكار، آتش
 ،ترتيـب  بدين. بندي كرد قرار داد و دسته» عشق شر است«و » عشق خير است«ة استعار كالن

يكي آن ديدگاهي كه معشوق  :يميرو همتفاوت روب در باب معشوق نيز ما با دو ديدگاه كامالً
رحم، قسـي،   كه او را بي ديدگاهي  ند و ديگري آندا و مثبت مي ،داشتني، محبوب را دوست
  .پندارد و منفي مي ،خطرناك

  
  گيري نتيجه. 8

و سـپس  شـد   هاي عاميانه تعيين و تبيين هاي عشق در دوبيتي استعارهة زنجير طالعهدر اين م
دليـل نامشـخص بـودن     بـه كـه   با وجود اين. گرديدمشخص  ها آنحاكم بر ة استعار كالندو 

تـوان ايـدئولوژي مشخصـي را     هاي سرايندگان اين اشعار نمي شخصيت و ديدگاههويت و 
و شرايط  حاكميت فرهنگ بومي  ،ها تعيين كرد بيني حاكم بر اين دوبيتي فكر و جهانمنزلة  به

 هـا  آنهاي عشق و مصاديق  استعارهة بررسي زنجير. شود ديده مي ها آناقليمي بر سرايندگان 
عناصـر طبيعـت    ،داري فضاي كوير، فرهنگ كشـاورزي و دام  تأثير هاي خراساني در دوبيتي

هاي فرهنگ بومي و باورهاي عاميانـه و مـذهبي ايـن منطقـه را      و نيز جلوه ،خراسانة منطق
هـاي   اين پژوهش، در ميان اسـتعاره ة نتيجة ها، بر پاي گذشته از اين. كند روشني آشكار مي به

يند عشـق  شـا هاي مطلـوب و خو  مبدئي كه بر جنبههاي مفهومي  شده، تعداد حوزه مشخص
هاي مفهومي  با تعداد حوزه) و ثروت ،باغ، نور، شراب، ميل به خوردن، زيارت(داللت دارند 

جنـگ،  (هـاي آن هسـتند    يند عشق يـا درد و رنـج و سـختي   شاهاي ناخو گر حالت كه بيان
هـايي كـه    يق اسـتعاره اما تعداد مصـاد  ،برابر است) و سرقت ،اسارت، آتش، بيماري، شكار
؛ هاسـت  از ديگـر اسـتعاره   تـر  بـيش نگرنـد بسـيار    يند مـي شاعشق را از نگاهي مثبت و خو



 ...هاي عاميانة منطقة خراسان  در دوبيتي »معشوق«و  »عشق«هاي  بررسي استعاره   24

هـاي   هـا در رده  باغ و نور در جـدول اسـتعاره  مثابة  به هاي عشق استعاره اي كه مثالً گونه به
نگاه مثبـت  ة غلبة توان نشان ها را مي اين استعارهفراوانِ تعداد . اند نخست و دوم قرار گرفته

ها  بيني و تمركز بر لذت اي خوش گونه به عشق و معشوق در اين اشعار دانست كه بازتاب
  .هاي عشق و مهرورزي در تفكر سرايندگان اين اشعار است و زيبايي
كنـد   هاي محلي خراساني روشن مـي  هاي رايج در دوبيتي توجه به استعاره ،چنين هم

 تـر  كـم و  اند و رايج در ميان عامه» متعارف«هاي  استعارهها از نوع  اين استعاره تر بيشكه 
شاعر با همان  ها معموالً در اين دوبيتي. شود ديده مي ها آناي در  ادبي و خالقانهة استعار

» معشـوق «و » عشـق «سـازي در بـاب    اصطالحات و تعابير رايج در زبان گفتار به مفهوم
 اي ادبـي و نسـبتاً   كه اسـتعاره  ،»شراب است عشقْ«ة هايي مانند استعار پردازد و نمونه مي

ة هـا، در ايـن بررسـي دو اسـتعار     افزون بر ايـن . شود، بسيار اندك است بديع شمرده مي
كـه   ندهـايي تعيـين شـد    هاسـتعار  كـالن مثابـة   بـه  »عشق شر اسـت «و » عشق خير است«

يابند  نظم مي ها آنخراسان ذيل ة هاي عاميان هاي رايج عشق و معشوق در دوبيتي استعاره
 .شوند بندي مي دستهو 
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